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11. července zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti návrh zákona o obětech trestných činů. Oběti 

trestných činů by podle návrhu zákona měly mít nárok na ryze individuální přístup a právo na 

informace. Obětem bude rovněž explicitně dáno právo na peněžitou pomoc. 

12. července protestovali odboráři před ministerstvem zdravotnictví v Praze, jako formu protestu si 

zvolili tzv. happening, na který navázal pochod Prahou. Pantomimou a scénkami kritizovali např. 

snahu zavést nadstandardní péči i zvýšení poplatků za den v nemocnici. Ministr zdravotnictví L. Heger 

(TOP 09), který se snažil k davu promluvit, byl zcela překřičen. Mezi demonstranty přišel na 

Malostranské náměstí i ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). 

12. července mandátový a imunitní výbor nerozhodl o vydání poslanců V. Bárty (VV) a J. Škárky (nez.) 

J. Škárka je podezřelý z převzetí úplatku, zopakoval členům výboru, že se cítí nevinný a požádal o své 

vydání k trestnímu stíhání. V. Bárta je podezřelý z uplácení, omluvil se z důvodu zaneprázdnění svého 

advokáta. 

13. července se poslanci zabývali na mimořádné schůzi penzijní reformou, která prošla prvním 

čtením. Premiér P. Nečas se vyjádřil, že vláda svou koncepci nehodlá v zásadních bodech měnit a 

možných změn, které avizuje opozice, se neobává. Vláda se s ČSSD shodla na vytvoření expertní 

skupiny, ta by měla jednotlivé body reformy ještě posuzovat. 

13. července projednávala vláda poprvé návrh státního rozpočtu pro rok 2012. Ač se jednalo o 

pracovní verzi, je zřejmé, že projednávání rozpočtu budou provázet spory. R. John, předseda strany 

Věci veřejné, označil situaci za závažnou především ve vztahu ke zvažovaným škrtům, které se 

v návrhu objevily a které se týkají ministerstev řízených ministry za Věci veřejné (školství a doprava). 

13. července se v novém složení sešla vláda ČR. Mezi ministry poprvé zasedla vicepremiérka K. Peake 

(VV), která byla po zasedání jmenována do čela Legislativní rady vlády a výboru pro boj s korupcí, a 

ministr dopravy P. Dobeš (VV). 

14. července odložila protikorupční policie případ týkající se nefunkčního zařízení (štěnice) nalezené u 

poslankyně Kočí. Trestný čin porušování osobní svobody se sice stal, ale nebylo možné zjistit 

pachatele. 

15. července se Věci veřejné po jednání stranického vedení vyjádřily k zavedení jednotné 19procentní 

sazby, o které uvažuje ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). VV chtějí delší dobu zachovat dvojí 

sazbu, třeba 14 a 19 procent, v bodě DPH nechtějí ustupovat. Premiér P. Nečas připustil, že na 

určitou dobu si dovede představit návrat k původní dohodě o 19procentní základní sazbě, která by se 

netýkala knih, léků a tiskovin. 

Telegraficky:  

 12. července zvolil poslanci Věcí veřejných předsedu svého poslaneckého klubu. V tajné volbě 
získal nejvíce hlasů Vít Bárta, který ve funkci nahradí vicepremiérku Karolínu Peake.  

 12. července podpořili poslanci v prvním čtení návrh zákona o zdravotních službách a návrh 
zákona o zdravotnické záchranné službě. 

 13. července schválila Poslanecká sněmovna PČR novelu zákona o ČT. 


